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DISTRIKTSÅRSMÖTET
Den 6-7 april var det distriktsårsmöte på Flämslätt. Som
bilaga till Kanalen finns årsmötesprotokollet. Där kan du
bland annat läsa om verksamhetstema för 2014.
Distriktsstyrelsen fick fyra nya ledamöter: Jonas Gustavsson, Vänersborg, Linnéa Karlsson, Töreboda, Sandra
Ljungström, Kållands-Råda och Therése Wästefors, Norra
Billing. Kristian Hjertén omvaldes till ordförande och Andreas Larsson till vice ordförande.
Distriktsstyrelsen vill redan nu informera om att 2014
års distriktsårsmöte kommer att äga rum den 29-30
mars på Flämslätt. Detta gör att motionsstoppet kommer att vara 14 februari.

BISKOPENS UNGDOMSRÅD
Vill du diskutera ungdomsfrågor med biskop Åke? Ta då
chansen och ansök om att få finnas med i biskopens
ungdomsråd.
Läs mer i informationsbladet som följer med detta
nummer av Kanalen.

WALKING TO EMMAUS
24-31 augusti 2014 och 6-12 april 2015 kommer pilgrimsvandringar genomföras. 2014 vandrar man i Skara
stift och 2015 i Israel/Palestina. Syftet med vandringarna
är att dela tro och liv och vandringarna sker i samverkan
med Wakefields stift inom den anglikanska kyrkan i England, den Lutherska Kyrkan i Bayern (ELKB), det Sydöstra
Stiftet i den Lutherska Kyrkan i Södra Afrika (ELCSA),
samt den Lutherska Kyrkan i Jordanien och det Heliga
Landet (ELCJHL).
Sammantaget räknar vi med att cirka 80 ungdomar i
åldern mellan 17-22 år i kommer vara med under vandringarna, varav 40 ungdomar från Skara stift.
Projektet heter Walking to Emmaus och det är Skara
stift som är huvudman, i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.
Mer information om projektet, samt information om
hur man kan söka till projektet kommer i nästa nummer
av Kanalen.
Om du redan nu är intresserad och vill veta mer går
det bra att kontakta projektledaren Daniel Uddling: daniel.uddling@svenskakyrkan.se, 070-621 5577.

Glad sommar!

TACK!
Nu har våren äntligen kommit! Löven slår ut, gräset blir
grönare och blommorna blommar - denna fantastiska
skapelse vi lever i!
Det är nu dags för mig att säga TACK för dessa fyra år
som ungdomskonsulent. Det har varit fyra spännande,
innehållsrika och givande år att få arbeta med Svenska
Kyrkans Unga i Skara stift.
Likaså tackar Mattias Kareliusson för sin tid i Skara
stift. Mattias har fått ny tjänst i Karlstads stift, så han
flyttar hem. Vi önskar honom lycka till!

NATTKAMPEN
Linköpings distrikt bjuder in till Nattkampen 2013 på
Gransnäs 28-29 september. Mer information finns i folder som är bifogad detta nummer av Kanalen.
Skara distrikt anordnar två bussar som kommer att
möta upp på olika platser i stiftet. Mer om detta finns i
ett eget informationsblad.

DATUM
31 maj, sista anmälningsdag till Stora årsmötet
7 juni, sista anmälningsdag till Bussresa och samling
innan Stora årsmötet
12 augusti, sista ansökningsdag till biskopens
ungdomsråd
1 september, sista anmälningsdag till Rustad - diakoni
6 september, sista anmälningsdag till bussresa till Nattkampen
12 september, sista anmälningsdag till Nattkampen

BILAGOR
Folder, Nattkampen
Informationslapp, bussresa till nattkampen
Informationslapp, biskopens ungdomsråd
Protokoll från distriktsårsmötet

KALENDER
Juni
1
Medarbetarmöte för ideella, Skara
6-9
Musikläger på Flämslätt
25-30 Friluftsläger på Ösjönäs

Augusti
8-11

Stora årsmötet, Uppsala

September
20-22 Rustad - Diakoni, Flämslätt
28-29 Nattkampen, arr. Linköping distrikt

Oktober/november
24

Biskopens ungdomsråd
Barnkördag
Tillsammansvandring

November
Kontaktuppgifter:
Johanna Ekedahl, ungdomskonsulent
Telefon: 0511-262 15
E-post: johanna.ekedahl@svenskakyrkan.se

2-4
8-10
9

Allhelgona läger, Skagagården
Rustad - Gudstjänst, Flämslätt
Internationella dagen, Flämslätt

December
1
7

Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara
stift
Inspirationsdag + 20 år, Flämslätt

